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1. Algemeen
Op alle offertes en overeenkomsten waarop deze 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard, 
gelden de onderstaande verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden. Deze voorwaarden 
prevaleren te allen tijde. Indien naast deze 
voorwaarden nog andere algemene voorwaarden 
van de gemeente Groningen, waaronder begrepen 
die in gebruik bij bepaalde diensten van de 
gemeente Groningen, van toepassing zijn 
verklaard, prevaleren in geval van strijdigheid de 
laatstgenoemde voorwaarden voor deze voor-
waarden. Eventuele toepasselijkheid van 
voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukke-
lijk van de hand gewezen. De wederpartij wordt 
geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden 
mede te aanvaarden met betrekking tot latere met 
de gemeente gesloten vergelijkbare overeenkom-
sten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn 
slechts geldig voorzover zij uitdrukkelijk en 
schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers 
van de gemeente zijn aanvaard en gelden slechts 
voor de overeenkomst waarop zij betrekking 
hebben. Deze voorwaarden hebben betrekking op 
alle offertes en overeenkomsten die betreffen de 
levering van roerende zaken, het verrichten van 
werkzaamheden en de levering van diensten.

2. Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
De gemeente heeft het recht kosten verbonden aan 
het opstellen van een offerte door te berekenen. 
Opdrachten en overeenkomsten binden de 
gemeente eerst na schriftelijke opdrachtbevestiging 
door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de 
gemeente.

3. Prijzen
a.  De prijzen zijn berekend op basis van de op het

tijdstip van totstandkoming van de overeen-
komst geldende prijzen. Indien de prijzen van
materialen, hulpmaterialen, grondstoffen of
onderdelen, respectievelijk lonen, sociale
lasten, reis- en verblijfkosten, vrachten,

assurantiepremies of welke kosten dan ook die 
verband houden met de prestaties een stijging 
of daling ondergaan, is de gemeente gerechtigd 
de overeengekomen prijs naar evenredigheid 
te verhogen danwel te verlagen. Eenzelfde 
kostendoorberekening kan de gemeente 
toepassen voor overeenkomsten die afleve-
ring/uitvoering in gedeelten betreffen.

b.  Indien de prijsverhoging meer dan 10%
bedraagt heeft de wederpartij het recht de
overeenkomst te ontbinden door een schrifte-
lijke verklaring binnen 8 dagen nadat de
prijsverhoging haar bekend is geworden
danwel haar bekend had kunnen zijn. Indien
een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de
eerste 3 maanden na het sluiten van de
overeenkomst, kan de wederpartij de overeen-
komst ontbinden ongeacht het percentage van
de verhoging.

c.  Stelt de wederpartij wijzigingen of aanvullin-
gen van de opdracht voor, dan zal de gemeen-
te nader offreren. De gemeente heeft het recht
extra kosten verbonden aan het opstellen van
deze (nadere) offerte door te berekenen aan de
wederpartij.

d.  Onverminderd het vorenstaande zijn al onze
prijzen vast. De valuta is in euro’s, tenzij anders
is overeengekomen.

4. Levering
a.  De gemeente zal de in artikel 1 bedoelde

prestaties leveren op het tijdstip of binnen het
tijdvak dat is bepaald in de overeenkomst.
Levertijden zijn slechts te beschouwen als
fatale termijnen, voorzover dit uitdrukkelijk is
overeengekomen. Bij niet-tijdige levering moet
de gemeente steeds schriftelijk in gebreke
worden gesteld onder het stellen van een
redelijke termijn.

b.  Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak
waarbinnen geleverd dient te worden is
overeengekomen, dient levering plaats te
vinden binnen een, de aard van de te verrich-
ten prestaties en de omstandigheden in
aanmerking genomen, redelijke termijn na het
sluiten van de overeenkomst.

c.  Blijft de wederpartij in gebreke om af te nemen
dan volgt een schriftelijke sommatie. Blijft de
wederpartij ook dan nog in gebreke om af te
nemen, dan kan de gemeente kiezen hetzij te
leveren op een door de gemeente te bepalen
tijdstip, hetzij de overeenkomst, of het resterende
deel daarvan, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden
te verklaren, onverminderd het recht van de
gemeente op schadevergoeding.

5. Geheimhouding
De gemeente is jegens derden tot geheimhouding 
verplicht van gegevens de wederpartij betreffende, 
waarvan de gemeente in het kader van de uitvoering 
van de overeenkomst kennis neemt. Een en ander in 
redelijkheid en naar proportie van de aard en 
vertrouwelijkheid van de betreffende gegevens en de 
verdere omstandigheden waarin deze de gemeente 
bekend zijn geworden.

6. Intellectuele/industriële eigendom
De wederpartij verklaart dat geen inbreuk wordt 
gemaakt op auteurs-, merken-, octrooirecht of ander 
industrieel-intellectueel eigendomsrecht van derden 
en zal de gemeente vrijwaren voor aanspraken van 
derden ter zake van beweerde inbreuk op enig aan 
derden toekomend recht.

7. Personele vervanging/wijziging
Voorzover de gemeente en de wederpartij zijn 
overeengekomen, dat de te verrichten prestaties aan 
de zijde van de gemeente zullen worden uitgevoerd 
door een of meerdere bepaalde personen, heeft de 
gemeente het recht deze perso(o)n(en) te vervangen 
door anderen die over dezelfde kwaliteiten beschikken.

8. Overmacht
Indien sprake is van een tekortkoming van de 
gemeente die niet te wijten is aan haar schuld noch 
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komt 
(nader te noemen overmacht) en andere omstandig-
heden van zodanige aard dat naar redelijkheid en 
billijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan 
worden gevergd, zal de gemeente het recht hebben 
de uitvoering voor het betreffende gedeelte op te 
schorten. Als overmacht aan de zijde van de 
gemeente gelden tevens alle omstandigheden 
waardoor de juiste of tijdige uitvoering van de 
overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt of wordt 
bemoeilijkt, waaronder mede onvoorziene stagnatie 
in aanvoer of productie, vertraging bij het vervoer, 
klimatologische omstandigheden, belemmerende 
maatregelen van andere overheden dan de gemeente 
en het uitblijven, om welke reden dan ook, van 
leveranties van derden of van vergunningen. De 
gemeente zal de wederpartij zo spoedig mogelijk van 
dergelijke omstandigheden op de hoogte stellen. 
Voorzover de overmachtsituatie binnen een termijn 
van drie maanden is opgeheven zal de gemeente 
nadere afspraken met de wederpartij maken over de 
gevolgen van de tijdelijke overmacht. Indien door 
overmacht nakoming blijvend onmogelijk is, heeft de 
gemeente het recht de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de gemeente tot 
enige schadevergoeding is gehouden.

9. Betalingen
a.  De wederpartij dient binnen 30 dagen na

factuurdatum de factuur te voldoen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
De gemeente heeft het recht voor deelleveringen
afzonderlijke betaling te verlangen.

b.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de
wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim. Gedurende het verzuim is de wederpartij
rente verschuldigd naar een percentage van
2 punten boven de wettelijke rente. De gemeente
heeft het recht de gemaakte en te maken
incassokosten voorzover dit werkzaamheden van
eigen medewerkers betreft aan de wederpartij in
rekening te brengen.

c.  De door de gemeente te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de
nakoming door de wederpartij, wanneer de
vordering ter incasso uit handen wordt gegeven,
komen voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke kosten zullen worden
vastgesteld met inachtneming van het rapport
Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak.

d.  Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance
van betaling van de wederpartij zullen de
verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk
opeisbaar zijn.

10. Reclames
De wederpartij dient reclames vanwege direct consta-
teerbare gebreken binnen 14 dagen na levering van 
de te verrichten prestaties schriftelijk bij de bevoegde 
vertegenwoordiger van de gemeente te melden. 
Reclames vanwege niet direct constateerbare 
gebreken dienen binnen 14 dagen na het te voor-
schijn treden daarvan schriftelijk aan de bevoegde 
vertegenwoordiger van de gemeente gemeld te 
worden. Reclames tegen een factuur dient de 
wederpartij op straffe van verval van haar rechten 
binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij de 
gemeente in te dienen. Ook indien de wederpartij 
tijdig heeft gereclameerd bij de gemeente, is zij niet 
gerechtigd de verplichting tot betaling van de 
geleverde prestaties op te schorten. 
Retouraanbiedingen accepteert de gemeente alleen 
na voorafgaande schriftelijk instemming franco. 
De in dit artikel opgenomen reclametermijnen gelden 
op straffe van verval van rechten van de wederpartij.

11. Aansprakelijkheid
De gemeente is jegens de wederpartij uitsluitend 
aansprakelijk voor schade als deze schade is 
veroorzaakt door opzet of grove schuld van de 
gemeente en haar ondergeschikten. De gemeente is 
niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in 
wetten of voorschriften die van kracht worden na het 
aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening. 
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Worden bij de uitvoering van een overeenkomst 
door de gemeente derden ingeschakeld, dan 
kunnen deze derden jegens de wederpartij 
eveneens een beroep doen op het in dit artikel 
bepaalde, als waren zij zelf bij deze overeenkomst 
partij. Overigens is de aansprakelijkheid beperkt tot 
het bedrag van de door de verzekering gedane 
uitkering, voorzover deze aansprakelijkheid door 
de verzekering van de gemeente wordt gedekt. 
Indien de verzekering in enig geval geen dekking 
biedt of niet tot uitkering over gaat, is de aanspra-
kelijkheid van de gemeente beperkt tot de 
netto-factuurwaarde van de verrichte prestaties. 
In dat geval komt schade voorzover bestaande in 
gederfde winst, verminderde opbrengst of 
vervolg- en gevolgschade, in geen geval voor 
vergoeding in aanmerking. De gemeente is niet 
aansprakelijk voor fouten ten gevolge van 
afwijkingen in opgaven, tekeningen, maten, 
gewichten en dergelijke die de wederpartij heeft 
verstrekt.

12. Niet-nakoming door de wederpartij
In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 4 sub 
c en 9 sub b en d heeft de gemeente, indien de 
wederpartij enige verplichting niet, niet volledig of 
niet tijdig nakomt, het recht zonder rechterlijke 
tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeelte-
lijk te ontbinden onverminderd het recht tot 
nakoming en/of schadevergoeding. De wederpartij 
zal in verzuim zijn door het enkele feit van het niet 
nakomen van enige verplichting zonder dat 
hiertoe een ingebrekestelling is vereist.

13. Solvabiliteit
Indien de gemeente een order accepteert 
geschiedt dit onder de voorwaarde dat uit in te 
winnen informaties blijkt dat de wederpartij 
voldoende kredietwaardig is. De gemeente is te 
allen tijde gerechtigd voorafgaande aan de 
levering danwel voortgezette levering - deelleve-
ringen daaronder mede begrepen - van de 
wederpartij zekerheid te vragen voor tijdige en 
algehele nakoming van betalings- en andere 
verplichtingen.

14. Wijziging van de voorwaarden
De gemeente is bevoegd wijzigingen in deze 
voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen 
treden in werking op het aangekondigde tijdstip 
van in werking treden. De gemeente zal de 
gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij 
toezenden. Indien geen tijdstip van in werking 
treden is medegedeeld treden de wijzigingen 
jegens de wederpartij in werking zodra haar de 
wijziging is medegedeeld, tenzij binnen 14 dagen 
na inwerkingtreding respectievelijk mededeling 
als in dit artikel bedoeld, de wederpartij schriftelijk 

aan de gemeente heeft medegedeeld de 
wijziging(en) niet te aanvaarden. Indien zulk een 
mededeling door de wederpartij is gedaan, blijven 
de onderhavige algemene voorwaarden op reeds 
gesloten overeenkomsten van toepassing; op 
nieuw aan te gane overeenkomsten worden de 
onderhavige algemene voorwaarden niet meer 
geacht van toepassing te zijn. Het staat de 
gemeente alsdan vrij haar gewijzigde algemene 
voorwaarden op nieuwe overeenkomsten van 
toepassing te verklaren.

15. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de 
bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk 
geschil tussen de gemeente en de wederpartij, 
ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht 
door de Arrondissementsrechtbank te Groningen. 
De gemeente blijft echter bevoegd de wederpartij 
te dagvaarden voor de volgens de wet of het 
toepasselijke internationale verdrag bevoegde 
rechter.

16. Toepasselijk recht
Op orders en overeenkomsten tussen de gemeen-
te en de wederpartij is het Nederlands recht van 
toepassing.
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Bijzondere verkoop-, leverings- 
en betalingsvoorwaarden van de 
Milieudienst van de gemeente 
Groningen
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 
fabrieken voor de provincie Groningen op 
17 mei 1995, onder nummer 353, wijzigingen 
gedeponeerd op 7 maart 2003.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
Milieudienst: de Milieudienst van de gemeente 
Groningen. 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon 
die aan de Milieudienst de opdracht verstrekt voor 
het verrichten van werkzaamheden en/of die met 
de Milieudienst enige overeenkomst is aangegaan 
in verband met de verwijdering van afvalstoffen.
Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere 
producten, waarvan de houder zich, met het oog 
op verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is 
zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
Gevaarlijk afval:  afvalstoffen in de zin van de 
Eural (Europese Afvalstoffenlijst, Stc. 2001, 158). 
Ballast: afvalstoffen die door de opdrachtgever 
worden aangeboden in gebundelde of verpakte 
vorm.
Inzamelmiddel: door de Milieudienst aan 
Opdrachtgever ter beschikking gesteld middel 
voor het inzamelen van afvalstoffen, o.a. minicon-
tainer, rolcontainer, perscontainer, ondergrondse 
container.

Artikel 2. Toepasselijkheid
De bijzondere verkoop-, leverings- en betalings-
voorwaarden van de Milieudienst van de 
gemeente Groningen en de Algemene verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden van de 
gemeente Groningen zijn van toepassing op alle 
offertes en overeenkomsten van de Milieudienst.

Artikel 3. Afvalstoffen
1.  De opdrachtgever dient opgave te doen van de

aard, herkomst, samenstelling, gevarenklasse,
en wezenlijke eigenschappen van de aangebo-
den afvalstoffen. De Milieudienst zorgt aan de
hand van de door de opdrachtgever verstrekte
informatie voor de verplichte registratie van de
afvalstoffen.

2.  De Milieudienst heeft steeds het recht om de
afvalstoffen voor de aanvang van haar
activiteiten te (laten) keuren en/of analyseren.
Aan het uitvoeren of nalaten van een keuring

of analyse kan de opdrachtgever jegens de 
Milieudienst geen rechten ontlenen. Als de 
uitkomst van de keuring en/of analyse afwijkt 
van de opgave van de opdrachtgever komen 
de kosten van de keuring en/of analyse voor 
rekening van de opdrachtgever.

3.  De Milieudienst kan wijzigingen aanbrengen in
de afvalstoffen die door de opdrachtgever
mogen worden aangeboden en in de wijze
waarop de afvalstoffen worden aangeboden.
De Milieudienst is daartoe in het bijzonder
gerechtigd indien de verwijdering van
bepaalde stoffen onmogelijk althans ernstig
bemoeilijkt wordt door nieuwe regelgeving of
doordat de exploitant van de verwerkingsin-
richting, waaraan de Milieudienst de afvalstof-
fen ter verwerking aanbiedt, weigert bepaalde
stoffen nog langer te aanvaarden c.q. aan die
aanvaarding voor de Milieudienst onaanvaard-
bare voorschriften verbindt, zulks ter beoorde-
ling van de Milieudienst.

4.  Het is de opdrachtgever verboden andere
afvalstoffen aan te bieden dan die, die in de
overeenkomst worden genoemd.

5.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
mogen de volgende afvalstoffen niet door de
opdrachtgever worden aangeboden: gevaar-
lijke afvalstoffen; dode dieren, beenderen of
ander dierlijk afval; vloeibare stoffen;
 agressieve, giftige, licht ontvlambare, zelf
ontbrandbare, explosieve of radioactieve
stoffen; vloeibare aardolieproducten of
afgeleiden daarvan; andere stoffen die
gevaarlijk kunnen zijn voor mens en dier;
omvangrijke en/of zware voorwerpen die
schade kunnen toebrengen aan de ophaalauto.

6.  Indien en voorzover afvalstoffen uit hoofde van
overheidsvoorschriften gescheiden moeten
worden aangeleverd of in een bepaalde vorm
moeten worden aangeboden, is de opdracht-
gever in het kader van deze overeenkomst
daartoe eveneens verplicht. De opdrachtgever
is daarnaast ook gehouden de eisen die de
Milieudienst stelt ten aanzien van het geschei-
den aanbieden van afvalstoffen op te volgen.

7.  De opdrachtgever kan jegens de Milieudienst
geen aanspraak maken op enige vergoeding
voor de in zijn opdracht door de Milieudienst
verwijderde afvalstoffen.

8.  De opdrachtgever is verplicht met betrekking
tot de aangeboden afvalstoffen de benodigde
vervoersdocumenten te verstrekken en deze
afvalstoffen te verpakken, etiketteren en embal-
leren in overeenstemming met de wettelijke,
de aanvullende door de Milieudienst gestelde
en de gebruikelijke eisen. Door de opdrachtge-
ver gebruikte emballage zal door de Milieu-
dienst worden vernietigd indien en voorzover
deze niet geschikt is voor hergebruik.

Artikel 4. Hergebruik van afvalstoffen
De Milieudienst zal zoveel mogelijk het hergebruik 
van de ingezamelde afvalstromen, zoals bijvoorbeeld 
papier, glas, bouw- en sloopafval en vet, bevorderen.

Artikel 5. Onjuiste aanbieding van afvalstoffen
1.  Indien de opdrachtgever bij het aanbieden van

afvalstoffen handelt in strijd met de bepalingen
uit de overeenkomst of deze voorwaarden, of in
strijd met terzake geldende overheidsvoorschrif-
ten, is de Milieudienst bevoegd om de verwijde-
ring van de afvalstoffen te weigeren, dan wel de
extra kosten die de Milieudienst als gevolg
hiervan moet maken door te berekenen aan de
opdrachtgever.

2.  Indien het aangeboden afval stoffen bevat die op
grond van de overeenkomst of deze voorwaarden
niet mogen worden aangeboden, is de opdracht-
gever verplicht deze stoffen op verzoek van de
Milieudienst daaruit te verwijderen.

Artikel 6. Financiële verplichtingen
Indien de overeengekomen activiteiten van de 
Milieudienst geen doorgang kunnen vinden door 
toedoen van de opdrachtgever, bijvoorbeeld als 
gevolg van tijdelijke bedrijfssluiting van de opdracht-
gever, is de opdrachtgever hierdoor niet ontslagen 
van zijn financiële verplichtingen uit deze overeen-
komst, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7. Kostprijsverhogingen
Voorzover de kostprijs van de door de Milieudienst 
uit te voeren activiteiten een verhoging ondergaat, 
wordt de in deze overeenkomst afgesproken prijs 
dienovereenkomstig verhoogd. De Milieudienst zal 
de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van deze 
prijsverhoging. Indien de op dat moment geldende 
prijs, anders dan wegens toegenomen kosten van 
eindverwerking (stort, verbranding of verwerking 
anderszins), wordt verhoogd met meer dan 10%, 
heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te 
ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn 
van drie maanden.

Artikel 8. Verlenging
De overeenkomst wordt na de termijn genoemd in de 
overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens voor 
deze zelfde termijn, tenzij één van beide partijen deze 
overeenkomst tenminste drie maanden voor het 
einde schriftelijk opzegt.

Artikel 9. Inzamelmiddelen en uitvoering
1.  Alle door de Milieudienst ter beschikking gestelde

inzamelmiddelen worden geacht zich op het
moment van ter beschikkingstelling aan de
opdrachtgever in goede staat te bevinden,
behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever.

Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk 
binnen vijf dagen na terbeschikkingstelling aan  
de Milieudienst worden gemeld.

2.  De opdrachtgever dient zelf voor eigen rekening
voor de benodigde vergunningen of toestemmin-
gen van de beheerder van de openbare weg voor
het plaatsen van door de Milieudienst ter
beschikking gestelde inzamelmiddelen, te zorgen,
tenzij anders is overeengekomen. De kosten
verbonden aan de vergunningen, verschuldigde
precariokosten en overige kosten en eventueel
terzake verschuldigde boetes zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

3.  In inzamelmiddelen die bestemd zijn voor de
inzameling en opslag van specifieke stoffen
(bijvoorbeeld papier of glas) mogen uitsluitend
die specifieke stoffen worden gedeponeerd.

4.  De door de Milieudienst opgegeven termijnen
waarbinnen de werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd gelden steeds bij benadering.
Overschrijding van de termijn geeft de opdracht-
gever geen recht op schadevergoeding of niet
nakoming van enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting. De opdrachtgever is
evenmin gerechtigd de overeenkomst op te
zeggen of te ontbinden, tenzij de Milieudienst de
werkzaamheden niet binnen een door opdracht-
gever, na bedoelde overschrijding, gestelde
redelijke termijn heeft uitgevoerd.

5.  Gedurende officiële feestdagen worden geen
werkzaamheden uitgevoerd, tenzij anders is
overeengekomen.

6.  Als de overeengekomen ledigingsdag of
afhaaldag valt op een officiële feestdag zullen de
werkzaamheden op een ander dag worden
uitgevoerd.

7.  De opdrachtgever dient de inzamelmiddelen, voor
zover van toepassing, onmiddellijk na beëindiging
van de overeenkomst, door welke oorzaak ook,
ledig en in goede staat, voor eigen rekening aan
de Milieudienst te retourneren. De Milieudienst is
overigens in geval van beëindiging van de
overeenkomst, door welke oorzaak ook, gerech-
tigd om de inzamelmiddelen zonder enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot
zich te nemen en daartoe de plaats te betreden
waar deze zich bevinden. Alle hieraan verbonden
kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.  De opdrachtgever is aansprakelijk voor vermis-

sing van of schade aan de inzamelmiddelen tenzij
de schade het gevolg is van het gebruik van
ondeugdelijk materiaal of ondeskundig handelen
van de Milieudienst; in geval van vermissing
wordt de boekwaarde, of voorzover de boekwaar-
de lager is dan de helft van de nieuwwaarde, de
helft van de nieuwwaarde, van de container in
rekening gebracht aan de opdrachtgever.
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2.  De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
schade die ontstaat door het aanbieden van
afvalstoffen die volgens de overeenkomst of
volgens deze voorwaarden niet mogen worden
aangeboden en tevens voor schade die
ontstaat als gevolg van een onjuiste aanbie-
ding van afvalstoffen, en zal de Milieudienst
vrijwaren voor alle aanspraken van derden
betreffende deze schade.

3.  Schade veroorzaakt door inzamelmiddelen van
de Milieudienst aan of bij de opdrachtgever,
medewerkers van de opdrachtgever en/of derden
nadat de inzamelmiddelen door de Milieudienst
op de daarvoor bestemde plaats zijn gezet, is
voor rekening van de opdrachtgever.

4.  De opdrachtgever vrijwaart de Milieudienst
voor alle aanspraken van derden tot vergoe-
ding van schade - van welke aard ook - die
tengevolge van de aanwezigheid van inzamel-
middelen, de aangeboden afvalstoffen of het
afhalen daarvan aan hen wordt toegebracht.

5.  De Milieudienst is niet aansprakelijk voor
schade die is ontstaan ten gevolge van een in
haar opdracht aangebrachte graffitibestendige
coating, dan wel ten gevolge van ondeskun-
dige behandeling van deze coating anders dan
door of vanwege de Milieudienst.

6.  De opdrachtgever is zowel voor, tijdens als na
de uitvoering van de activiteiten van de
Milieudienst verantwoordelijk voor gevaarlijke
en of potentieel schade toebrengende
eigenschappen van de afvalstoffen. Het risico
van verwezenlijking van enige schade door die
eigenschappen komt, behoudens opzet of
grove schuld van de Milieudienst, voor
rekening van de opdrachtgever. De opdracht-
gever is verplicht tot vergoeding van schade
zoals hiervoor bedoeld aan de Milieudienst,
werknemers van de Milieudienst en door de
Milieudienst ingeschakelde personen en tot
vrijwaring van alle aanspraken van derden.

7.  Indien de Milieudienst, om welke reden dan
ook, gehouden is enige schade te vergoeden
aan de opdrachtgever, zal naar de keuze van de
Milieudienst worden overgegaan tot schade-
vergoeding of het opnieuw (gedeeltelijk)
uitvoeren van de activiteit waarin de Milieu-
dienst is tekortgeschoten.

8.  Bij het gezamenlijk gebruik van een perscontai-
ner door meerdere opdrachtgevers zijn de
gezamenlijke gebruikers jegens de Milieudienst
hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die
ontstaat door en in verband met het gebruik
van de perscontainer.

BIJZONDERE BEPALINGEN:

Artikel 11. Verplichtingen van de Milieu-
dienst inzake minicontainers, rolcontainers 
en ballastcontracten
1.  De Milieudienst stelt de opdrachtgever de in de

overeenkomst genoemde afvalcontainer(s) in 
goede staat van onderhoud ter beschikking.

2.  De Milieudienst ledigt de afvalcontainer(s) c.q.
haalt de ballast af volgens de overeengekomen 
frequentie en dagen. 

Artikel 12. Verplichtingen van de opdracht-
gever inzake minicontainers, rolcontainers 
en ballastcontracten
1.  De opdrachtgever dient de afvalcontainer(s)

c.q. de ballast op de dag waarop de Milieu-
dienst de afvalstoffen afvoert op een naar het 
oordeel van de Milieudienst goed bereikbare 
plaats aan de openbare weg te plaatsen, tenzij 
anders is overeengekomen.

2.  Indien de afvalstoffen worden aangeboden in
een container, zorgt de opdrachtgever ervoor 
dat: de container met afgesloten deksel wordt 
aangeboden; de afvalstoffen uitsluitend in de 
container en niet erop of ernaast worden 
gedeponeerd; de afvalstoffen zodanig in de 
container worden gedeponeerd dat deze 
zonder belemmering geledigd kan worden. 

3.  De opdrachtgever zorgt er verder voor dat: de
aanwijzingen van de Milieudienst inzake de 
wijze waarop de afvalstoffen moeten worden 
aangeboden en opgeslagen, worden opge-
volgd; toegestane kleine hoeveelheden afval 
welke stof en stank kunnen veroorzaken 
uitsluitend luchtdicht verpakt in de container 
worden gedeponeerd; maatregelen worden 
getroffen om overlast (stank, stof, ongedierte 
e.d.) als gevolg van gebruik van de container te
voorkomen; de container(s) goed worden 
beheerd; de containers regelmatig worden 
gereinigd en zo nodig ontsmet.

4.  Indien ballast wordt aangeboden, zorgt de
opdrachtgever ervoor dat: de afvalstoffen 
worden aangeboden in bundels van goed 
hanteerbaar formaat; de gebundelde afvalstof-
fen niet zwaarder wegen dan 25 kg.

5.  Bouw- en sloopafval en keukenafval mag
uitsluitend in daarvoor bestemde containers 
resp. afvalemmers worden aangeboden.

6.  De opdrachtgever dient schade aan of
vermissing van de afvalcontainer(s) zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur 
nadat de schade of vermissing is geconsta-
teerd, aan de Milieudienst te melden.

7.  De opdrachtgever dient medewerkers van de
Milieudienst te allen tijde toegang te verlenen 
tot de container(s) voor het toezicht op de 

naleving van de verplichtingen uit deze overeen-
komst van de opdrachtgever.

8.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om
zonder toestemming van de Milieudienst derden, 
al dan niet tegen vergoeding, afval in de container 
te laten storten.

9.  De opdrachtgever zorgt ervoor dat nooit meer dan
100 kilogram afvalstoffen per m3 containerinhoud 
wordt aangeboden.

Artikel 13. Gezamenlijk gebruik van 
 perscontainers
1.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een

zorgvuldig gebruik van de perscontainer en 
draagt er zorg voor dat het mechanisme van de 
trommel niet beschadigt bij het gebruik.

2.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder
handelen of nalaten dat voortvloeit uit het gebruik 
maken van de aan hem afgegeven sleutel die 
toegang geeft tot de perscontainer.

3.  De opdrachtgever zorgt ervoor dat het afval
uitsluitend in de perscontainer wordt gedepo-
neerd en niet ernaast.

4.  Een sleutel voor het bedienen van de perscontainer
wordt aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld 
tegen betaling van een waarborgsom van € 70,-.

5.  Indien de opdrachtgever handelt in strijd met de
bepalingen van deze overeenkomst en/of deze 
voorwaarden is de Milieudienst bevoegd de 
sleutel voor het bedienen van de perscontainer 
onmiddellijk in te nemen.

6.  De Milieudienst is bevoegd om prijswijzigingen
vast te stellen op grond van de totale hoeveelheid 
afval die in de perscontainer wordt gebracht en 
als gevolg van gehouden steekproeven.

7.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan om
zonder toestemming van de Milieudienst derden, 
al dan niet tegen vergoeding, afval in de 
perscontainer te laten storten.

Artikel 14. Gebruik van ondergrondse 
 containers
1.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een

zorgvuldig gebruik van de ondergrondse container 
en draagt er zorg voor dat het mechanisme van de 
trommel niet beschadigt bij het gebruik.

2.  Het afval dient in gesloten zakken te worden
aangeboden, waarbij de zakken van dusdanige 
kwaliteit moeten zijn dat ze niet stuk gaan bij het 
aanbieden.

3.  Het aanbieden van vloeibare afvalstoffen is niet
toegestaan.

4.  Het is niet toegestaan om afval naast de container
te deponeren.

5.  De opdrachtgever verricht geen handelingen die
het ledigen van de ondergrondse container 
kunnen belemmeren.

6.  De Milieudienst heeft het recht om de elektroni-

sche toegang tot de ondergrondse container te 
blokkeren indien de opdrachtgever in strijd met 
het bepaalde in de overeenkomst of de algemene 
voorwaarden handelt.

Artikel 15. Aanbieden van gevaarlijke 
 afvalstoffen
1.  Gevaarlijke afvalstoffen kunnen alleen worden aan-

geboden indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
2.  De Milieudienst bepaalt in welke inzamelmiddelen

(emballage) gevaarlijke afvalstoffen mogen 
worden aangeboden. Een lijst met voorgeschre-
ven emballage kan worden opgevraagd. 
Afwijkende emballage wordt niet geaccepteerd, 
tenzij er uitdrukkelijke toestemming is gegeven 
door of namens de Milieudienst.

3.  De gevaarlijke afvalstoffen dienen in een originele
goedgekeurde gesloten verpakking te worden 
aangeboden. De buitenzijde van de verpakking 
dient vrij te zijn van gevaarlijke afvalstoffen.

4.  De verpakkingen dienen altijd te zijn voorzien van
categorieaanduiding en eventueel gevaarsetiket-
ten. Deze etiketten worden verstrekt door de 
Milieudienst. Als de etiketten niet voldoen aan de 
eisen worden de gevaarlijke afvalstoffen niet 
geaccepteerd.

5.  Op de categorieaanduiding dient duidelijk te
worden vermeld: het afvalstroomnummer, 
gebruikelijke naam van het afval, naam en adres 
van de aanbieder.

Artikel 16. Verplichtingen van de opdrachtge-
ver bij contracten inzake het ledigen van 
olie-water-slib-afscheiders, vetafscheiders en 
terreinkolken
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
1.  de afscheiders c.q. de kolken rechtstreeks en

zonder wachttijd bereikbaar zijn;
2.  het ledigen niet wordt belemmerd door vervui-

ling, achterstallig onderhoud of anderszins;
3.  de olie-, water-slib-mengsels alleen stoffen

bevatten die afkomstig zijn van een werkwijze en 
productie zoals is omschreven in de betreffende 
milieuvergunning van de opdrachtgever;

4.  er geen andere stoffen in de afscheiders en de
kolken terecht komen dan die stoffen die daarin 
bij normaal gebruik en onder normale omstandig-
heden terecht plegen te komen.

Artikel 17. Graffiti-verwijdering
1.  De Milieudienst is gerechtigd een verzoek van de

opdrachtgever tot verwijdering van graffiti te 
weigeren als de buitentemperatuur minder dan 
0°C bedraagt.

2.  De Milieudienst verwijdert de graffiti tot een
maximale hoogte van 3 meter, tenzij anders is 
overeengekomen.
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